Verslag Kenia bezoek februari/maart 2016
Op 24 februari vertrokken wij met 4 tassen van ieder 23 kilo richting Kenia om voor een periode van
14 dagen de projecten in Kenia te bezoeken.
De tassen zijn daarbij gevuld met materiaal verkregen door ouders en/of belangstellenden.
Voetbalshirts van RK DEO en SV Nootdorp
Pennen uitgeteld en gecheckt door de dinsdagochtend moeders
Tandenborstels en tandpasta
Knuffels
Schoudertassen van het ISW te Naaldwijk
Brugklastassen van de groep 8 leerlingen
Duplo van de Intertoys
Foto’s gesponsord door de NEBO
Wat hebben wij zoal gedaan?
Naast het bezoeken van de projecten gerelateerd aan de school; het bezoeken van de Ganda en de
Dzombo primary school, het ontvangen van de meisjes/vrouwen op de Makenadag, een
ontmoetingen met gesponsorde jongeren, bezochten wij ook projecten van vrienden.
Bezoek aan de Ganda school
De school lag er prachtig bij. Een opgeruimde omgeving met
daarbij nieuwe goten gerealiseerd bij een blok van 4 lokalen. De
school telt nog 2 blokken van ieder 4 lokalen, waarbij uiteindelijk
ook de goten moeten worden vervangen.
De Ganda school had nieuwe kleine watertankjes ontvangen,
geplaatst op zgn.” stools”( een tafel met hoge poten ), zodat de
leerlingen makkelijker bij de watertap kunnen. Met de nieuw
gemaakte goten heeft de school nu al de mogelijkheid om één
watertank gevuld te krijgen
Bij aankomst op de school is de ontvangst geweldig; zingende leerlingen, het team en de vrouwen
van het girlshostel komen meteen op ons af.
De school heeft te maken met vertrekkende leerlingen, omdat de suikerplantage nog steeds oprukt,
maar er zijn altijd nog 500 leerlingen.
De resultaten van de KCPE, een zgn. Cito eindscore, vielen de afgelopen keer tegen. Een van de
oorzaken; de langdurige staking van de leerkrachten en de sociale omgeving van de school. Ondanks
het feit dat de Head teacher de oudere leerlingen intern had gehouden, om zodoende avondlessen
te realiseren.
Na de officiële besprekingen, waarbij o.a. sponsoring van 2 leerlingen werd besproken, die wel een
hoge score hadden behaald, vonden de entertainment activiteiten plaats; een optreden van het
schoolkoor en liedjes van de allerkleinsten.
Helaas ging de ontmoeting met de tweeling niet door, omdat beide meisjes Esther en Martha ziek
waren. Malaria stak daarbij de kop op en met beide meisjes vertrokken wij na afloop naar een
dispensary voor medicatie.
Bezoek aan de Dzombo school.
Bij aankomst werden wij verwelkomd door de vrouwengroepen.
40 zingende vrouwen waarbij er altijd wel meteen meegedanst
moesten worden.
Op de Dzombo school was de Head master op zijn verzoek
overgeplaatst, zodat hij dichter bij zijn gezin woonde. De nieuwe
Head master, mister Anthony, kenden wij nog uit het verleden.
Een gemotiveerde, gedreven onderwijs man.

De omgeving van de Dzombo school is bijna klaar om op het elektriciteitsnet aan te worden
gesloten.
Het probleem lag aan een nog niet geïnstalleerde meter, waarbij het de vraag was, wie draait daarbij
op voor de kosten ?
Er is afgesproken, dat de ouders dit onderling zouden betalen. Wanneer dit gerealiseerd zou zijn,
wordt de donatie van € 250,00 voor uitbreiding van de boeken voor de bibliotheek gegeven.
Bij de Dzombo ontmoeten wij gesponsorde jongeren, die vanuit de secondary school toestemming
hebben om langs te komen.
En vindt er een entertainment plaats vaak gedaan door ouders met zang, dans en heel veel muziek.
Makenadag
Op zaterdag 4 maart vond deze dag plaats. De Makena groep
telt inmiddels 25 meisjes/ vrouwen.
Waarbij de jongsten op de primary school zitten en de oudsten
richting de dertig gaan.
In deze groep bevinden zich meiden die gesponsord zijn door
de Waterwilg en door belangstellenden, waarvoor De
Waterwilg dan de verantwoording heeft.
9 meiden hebben er nu een betaalde baan en hebben de
eerste donatie gedaan voor de foundation, waarbij uiteindelijk
voldoende geld komt om zelf voor sponsoring te zorgen .
3 vrouwen zijn in afwachting van een betaalde baan, de 5 meiden van de secondary school wachten
in spanning op sponsoring voor de vervolgopleiding.
Op deze dag vinden er individuele gesprekken plaats, worden er ervaringen uitgewisseld en is het
gewoon leuk om elkaar weer te zien. Vooral de mooie ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt
spreken voor zich. Uiteindelijk zelfstandige vrouwen met uitzicht op een mooie toekomst.
Andere bezoeken
Bij 3 andere scholen vonden nog bezoeken plaats ; bij deze
scholen werden de meegebrachte spullen uitgedeeld. Een
uniek mix van een voetbalteam met RK DEO en SV Nootdorp
tenues.
Bijzondere ontmoetingen waren er met de Albino familie, de
dermatoloog van een van deze albino’s, de minister van
onderwijs van de county en het CDF. Een organisatie die
projecten financiert en binnen de overkoepelende organisatie
Tenda Pamoja voor 50 % zal mee participeren.
Om hierbij een voorbeeld te geven; op de Dzombo school werd de toezegging gedaan van sponsoring
van één leerling met een mooie KCPE score; het CDF nam ook een sponsoring van een leerling op
zich.
Een prachtige nieuwe samenwerking is daarmee van start gegaan. Een mooie afsluiting van wederom
een boeiende reis.

